VIU ELS
ESPAIS
NATURALS
DE PONENT
2019
Guia d’activitats organitzades per al 2019

#DescobrintPonent #EspaisNaturalsdePonent

En el marc del projecte Espais Naturals de Ponent s’ha organitzat una sèrie d’activitats de
descoberta d’aquests espais. Per tal d’apropar aquests magnífics indrets a un ventall més
ampli de públic, s’han dissenyat quatre tipus d’activitats:
Activitats de descoberta dels valors naturals. Plantegem una proposta d’activitats
realitzada per professionals de l’àmbit de l’ornitologia i dels valors naturals.
Activitats de descoberta del patrimoni històric.
Activitats que permetin gaudir de l’espai a l’aire lliure a través dels sentits.
Es tracta d’una sèrie de sessions culturals en què podrem gaudir de la música o del
teatre d’autors locals en un entorn natural.
Activitats esportives de baix impacte en un entorn natural.

MARÇ

Ő

Taller d’elaboració de caixes niu per a ocells

Ő

Taller de reconstrucció de marges de pedra seca

Secans del Segrià i Utxesa. 16 de març, a les 9 h.

Serra de Bellmunt-Almenara (Castellserà). 22, 23 i 24 de març.

ABRIL

Ő

Passejada etnobotànica. Descobrim les plantes companyes del nostre entorn

Ő

El món dels petits mamífers

Ő

Taller d’iniciació a la pràctica constructiva de la pedra seca

Ő

Quan els secans es troben amb l’aigua

Ő

Sortida naturalística “Almatret al natural”

Vall de Vinaixa (Fulleda). 6 d’abril, a les 10 h.

Aiguabarreig Segre-Cinca (Massalcoreig). 7 d’abril, a les 9.30 h.

Secans de Mas de Melons - Alfés. 14 d’abril, a les 9.30 h.

Secans del Segrià i Utxesa. 20 d’abril, a les 9 h.

Tossals d’Almatret i Riba-roja. 27 d’abril, a les 10.30 h.

Ő

Taller sortida d’aprenentatge dels cants d’ocells mediterranis
Granyena. 28 d’abril, a les 9 h.

MAIG

Ő

Anellament d’ocells

Ő

Pardals a pedals

Ő

Descoberta de les plantes medicinals i taller d’elaboració de cosmètics

Ő

Sortida d’observació i identificació de rapinyaires

Ő

Cap de setmana ornitològic pels Espais Naturals de Ponent

Ő

Bicicletada elèctrica. Sortida de natura amb bicicletes elèctriques

Ő

Descoberta de flora i fauna

Ő

Nit de les papallones

Tossals d’Almatret i Riba-roja. 4 de maig, a les 10 h.

Anglesola–Vilagrassa (Vilagrassa). 5 de maig, a les 9 h.

Tossals d’Almatret i Riba-roja. 11 de maig, a les 10 h.

Serra Llarga-secans de la Noguera (Castelló de Farfanya). 12 de maig, a les 9 h.

Espais Naturals de Ponent. 18 i 19 de maig.

Plans de Sió (la Figuerosa). 19 de maig, a les 9 h.

Granyena. 25 de maig, a les 9 h.

Aiguabarreig Segre-Cinca (la Granja d’Escarp). 25 de maig, a les 21 h.

JUNY

Ő

Sortida per conèixer els ocells esteparis dels secans orientals

Ő

Respira l’aiguabarreig-Segre-Noguera Ribagorçana. Taller de ioga

Ő

Taller de cuina silvestre

Serra de Bellmunt-Almenara (Montgai). 1 de juny, a les 8.30 h.

Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana (Vallfogona de Balaguer). 1 de juny, a les 19 h.

Estany d’Ivars i Vila-sana. 2 de juny, a les 11 h.

Ő

Sortida geològica i visita al Museu de l’Or

Ő

Respira Granyena. Taller de ioga + esmorzar saludable

Ő

Anellament d’ocells

Ő

Ruta guiada del patrimoni de pedra seca

Ő

Nit dels ratpenats

Ő

Sent l’estany d’Ivars i Vila-sana

Aiguabarreig Segre- Noguera Ribagorçana (Balaguer). 8 de juny, a les 9.30 h.

Granyena (Tàrrega). 9 de juny, a les 8.45 h.

Serra de la Llena (la Pobla de Cérvoles). 9 de juny, a les 10 h.

Secans de Belianes –Preixana. (Preixana). 15 de juny, a les 9.30 h.

Vessants de la Noguera Ribagorçana (Ivars de Noguera). 15 de juny, a les 19 h.

Activitat cultural per gaudir de l’espai natural amb l’espectacle de titelles La rateta, a
càrrec de la companyia Campi Qui Pugui. 16 de juny, a les 11 h.

Ő

Respira mas de Melons. Taller de ioga + mantres

Ő

Observació del cel nocturn

Ő

Sent la serra de la Llena

Mas de Melons. 22 de juny, a les 9 h.

Serra de Bellmunt-Almenara (Castellserà). 22 de juny, a les 21.30 h.

Activitat cultural per gaudir de l’espai natural a Sant Miquel de la Tosca (el Vilosell),
amb música del grup Avstral. 28 de juny, a les 20 h.

Ő

Observació del cel diürn
Plans de Sió (Concabella). 30 juny, a les 17.30 h.

JULIOL

Ő

Sent la serra de Bellmunt-Almenara
Activitat cultural per gaudir de l’espai natural amb l’espectacle de teatre familiar La
gallina dels ous d’or, a càrrec de la companyia Zum-Zum Teatre (Agramunt).
6 de juliol, a les 21.30 h.

Ő

El món dels petits mamífers

Ő

Anellament d’ocells

Ő

Sent la vall de Vinaixa (Vinaixa)

Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana (Corbins). 7 de juliol, a les 9.30 h.

Valls del Sió-Llobregós. 13 de juliol, a les 10 h.

Activitat cultural per gaudir de l’espai natural amb música del Cor Euridice.
13 de juliol, a les 20 h.

Ő

Anellament d’ocells

Ő

Anellament d’ocells

Ő

Sent els secans de Belianes-Preixana

Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana (Térmens). 14 de juliol, a les 10 h.

Aiguabarreig Segre–Cinca (Serós). 20 de juliol, a les 10 h.

Activitat cultural per gaudir de l’espai natural a Preixana amb música del grup
Sommeliers. 20 de juliol, a les 20 h.

AGOST

Ő

Sent la serra de Bellmunt-Almenara
Activitat cultural per gaudir de l’espai natural a la Sentiu de Sió amb el recital poètic
de Meritxell Gené. 2 d’agost, a les 20 h.

Ő

Respira Anglesola-Vilagrassa

Ő

Sent l’Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana

Marxa nocturna Sembrats de Silenci per gaudir de l’espai natural. 3 d’agost, a les 20.30 h.

Activitat cultural per gaudir de l’espai natural amb l’espectacle familiar de titelles
Adeu, Peter Pan, de la companyia Festuc Teatre (monestir de les Franqueses).
4 d’agost, a les 11 h.

Ő

Sent mas de Melons
Activitat cultural per gaudir de l’espai natural a mas de Melons, amb música d’Heura
Gaya. 10 d’agost, a les 20 h.

Ő

Sent la font Freda a la vall de Vinaixa (Tarrés)

Ő

Nit d’astronomia

Ő

Taller d’instal·lació de càmeres de trampeig fotogràfic

Ő

Nit de ratpenats

Ő

Anellament d’ocells

Ő

Sent plans de Sió

15 d’agost, a les 20 h.

Serra Llarga-secans de la Noguera (Algerri). 16 d’agost, a les 21 h.

Aiguabarreig Segre–Noguera Ribagorçana (Albesa). 17 i 18 d’agost.

Valls del Sió- Llobregós (Torà). 24 d’agost, a les 20 h.

Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana (Vilanova de la Barca). 25 d’agost, a les 10 h.

Activitat cultural per gaudir de l’espai natural als plans de Sió amb música del grup
Wednesday Lips. 30 d’agost, a les 20 h.

SETEMBRE

Ő
Ő

Sortida ornitològica
Plans de la Unilla (Almenar). 8 de setembre, a les 8.30 h.

Ruta de la memòria històrica.
Almatret i la posició fortificada del cingle de la Pena
Tossals d’Almatret i Riba-roja. 15 de setembre, a les 18 h.

Ő

Respira els Bessons. Marxa nòrdica interpretativa
Els Bessons. 29 de setembre, a les 9 h.

OCTUBRE

Ő

Respira Montmaneu. Marxa interpretativa

Ő

El món dels petits mamífers

Seròs-Tossals de Montmaneu. 6 d’octubre, a les 9 h.

Secans de Belianes-Preixana (Belianes). 13 d’octubre, a les 9.30 h.

Ő

Curs d’iniciació a l’ornitologia (1a. part)

Ő

Sortida d’identificació de bolets

Secans del Segrià i Utxesa. 19 d’octubre, a les 9 h.

Vessants de la Noguera Ribagorçana. 27 d’octubre, a les 9 h.

NOVEMBRE

Ő

Curs d’iniciació a l’ornitologia (2a. part)
Secans del Segrià i Utxesa. 16 de novembre, a les 9 h.

DESEMBRE

Ő

Hivernada d’ocells aquàtics amb bicicleta

Ő

Curs iniciació a la ornitologia (3a. part)

Secans del Segrià i Utxesa. 1 de desembre, a les 9 h.

Secans del Segrià i Utxesa. 14 de desembre, a les 9 h.

Blat amb la tija verda, tremolosa,
ordi subtil que el vent pentina,
en una fondalada, que flanqueja
una corrua grisa d’olivers.
Ran de l’espona d’un bancal florien,
amb hàbit de quaresma, tot de malves
i ravenisses blanques:
una alenada incerta d’alegria.
[...]
Fragment del poema Clot del Llop.
Jordi Pàmias, 2017

Si voleu rebre més informació,
envieu-nos un correu electrònic a:

www.espaisnaturalsdeponent.cat

comunicacio@leaderponent.cat

També en farem difusió a les xarxes socials.
Segueix-nos a:
EspaisPonent

EspaisPonent

EspaisPonent

Les activitats poden ser anul·lades en cas de mal temps.
Se n’informarà al web, a les xarxes socials i per correu electrònic.

Amb el suport de:

DL: L157-2019

Publicarem tota la informació de les
activitats al web d’Espais Naturals de Ponent

